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1. INTRODUÇÃO 

 

 
O presente Relatório, referente ao ano 2014, tem como objetivo apresentar a análise do 

cumprimento das cláusulas contratuais e das metas pactuadas, bem como da economicidade no 

desenvolvimento das atividades atinentes à execução do Contrato de Gestão nº. 161/2012, 

celebrado entre a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOSUÉ DE CASTRO e esta Secretaria para o 

gerenciamento do Centro Público de Economia Solidária - Cesol, no território Sertão do São 

Francisco, Lote 9, atendendo ao disposto no art. 27 da Lei Estadual nº 8.647/2003, que 

regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais. 

 

A Superintendência de Economia Solidária – SESOL - é a unidade responsável pelo 

acompanhamento, monitoramento e avaliação desse Contrato de Gestão, tendo sido instituída 

Comissão para este fim, através da Portaria nº 070/2013, de 03/04/2013, cuja composição foi 

alterada pela Portaria nº 054, de 03 de junho de 2014, publicada no Diário Oficial do Estado da 

Bahia, de 04 de junho de 2014, para designar os seguintes membros: Albene Diciula Piau 

Vasconcelos, Lara Sousa Matos Andrade, Karine Conceição de Oliveira, Efson Batista Lima, Eva 

Patrícia Bandeira de Mello, Edjane Santana de Oliveira, Ana Paula Santos Ferreira, Jenny Tilmann 

Pompe e Juliana Lins Schiesser. 

 

 

2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO 

 

O Centro Público de Economia Solidária - Cesol, localizado à Rua Argentina, nº 174, Bairro Maria 

Gorete, na sede do Município de Juazeiro – BA, consiste em ofertar Serviço de Assistência Técnica 

aos Empreendimentos Associativos Populares e Solidários e a Redes de Economia Solidária e 

Comércio Justo e Solidário, com vistas a incluir, socioprodutivamente, por meio do trabalho decente, 

pessoas com capacidade laboral. 

 

Além de espaço físico e de equipamentos adequados à natureza do serviço disponibilizado, consta o 

Cesol com um contingente de 21 pessoas, contratadas em regime celetista, aptas às funções do 

cargo por elas ocupadas. 

 

A sua capacidade operacional de atendimento é de 18 empreendimentos, por trimestre, cumulativos 

a partir do terceiro trimestre, ao longo da execução deste Contrato, e alcança todo o território 

delimitado. 
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3. SITUAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 

 

O Contrato de Gestão nº. 161/2012, com vigência a partir de 12/12/2012 até 11/12/2014 e valor 

global R$ 3.186.388,46, tem por objeto gerência do Serviço de Assistência Técnica aos 

Empreendimentos Associativos Populares e Solidários, prestado no Centro Público de Economia 

Solidária, implantado no Território Sertão do São Francisco, Lote 9, do Estado da Bahia, em 

conformidade com as especificações e obrigações constantes do Instrumento Convocatório, com as 

condições previstas neste contrato e na Proposta de Trabalho apresentada pela CONTRATADA, 

Associação das Entidades de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Pintadas – Rede Pintadas. 

 

 

4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA O ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO  

 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação ao planejar as suas ações objetiva propiciar ambiente 

favorável à elaboração e entrega, nos prazos e datas pré-estabelecidas, dos Relatórios de 

Acompanhamento e Avaliação da execução do Contrato de Gestão firmado.  

 

Consoante definido, a Contratada apresentou, no período de um ano, quatro relatórios trimestrais e 

um relatório anual, consolidando-os.    

 

Em observância à legislação aplicável à espécie, esta Comissão de Monitoramento e Avaliação 

elaborou seus relatórios correspondentes a iguais períodos e encaminhou - os ao superintendente 

da Sesol. 

 

O processo de elaboração do Relatório de Monitoramento e Avaliação pautou-se a partir da análise 

do relatório apresentado pela Contratada - OS (organização social); e em relatórios de inspeção 

consubstanciados em memorial fotográfico, quando tanto pertinente. Foi subsidiado com papeis de 

trabalho específicos contemplados com elementos intrínsecos do objeto de avaliação – cumprimento 

de meta e de cláusula contratual – no período referenciado. A sua redação final ocorreu à conclusão 

das análises do relatório recebido, do quanto constatado em inspeção e do resultado das diligências, 

quando foi o caso. 
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5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

           

Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão nº 157/2012 - ANO 2014  

Tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados 
 

        

 
 
   

Nº. Indicador Forma de Cálculo Parâmetro Peso 
Pontuaçã

o Máxima 
Meta Pontuação 

Obtida 
 

      Previsto Realizado % Alcance  

1 

Incremento da 

Renda Produtiva 
Familiar 

Percentual de 
incremento da 

renda produtiva 
familiar 

10%=10 pontos 2 20 10% 11,07%       110,7% 20 

 

2 
Diagnóstico do 

Contexto 

Diagnóstico do 

Contexto 
1 = 10 pontos 2 20 1 1 1 20 

 

3 
Oficinas 

Temáticas 
Oficinas Temáticas  

100% = 10 
pontos 

2 20 4 23 191,7% 20 
 

4 
Estudos de 
viabilidade 
econômica  

Número de estudos 
de viabilidade 

econômica  
72 =10 pontos 3 30  72 90 125% 30 

 

5 
Assistência 

técnica Gerencial 

Número de 
empreendimentos 

assistidos 
108 = 10 pontos 3 30 108 113 105,5% 30 

 

6 
Assistência 

técnica 

socioprodutiva 

Número de 
empreendimentos 

assistidos 

108 = 10 pontos 3 30 108 114 105,5% 30 

 

7 
Assistência 

técnica específica 

Número de 
empreendimentos 

capacitados 
108 = 10 pontos 3 30 108 108 100% 30 

 

8 
Orientação 

acesso ao crédito 

Número de 
empreendimentos 

orientados 
72 = 10 pontos 2 20 72 90 125% 20 

 

9 

Empreendimento
s encaminhados 

à agência de 

microcrédito 

Percentual de 
empreendimentos 

encaminhados 

100% aptos 
pelo EVE 

3 30 100%           2 200% 30 

 

10 

Empreendimento
s  

que acessaram 
ao microcrédito 

Percentual de 

empreendimentos 
que acessaram 

100% aptos 
pelo 

encaminhament
o = 10 

3 30 50% 2 .     200% 30 

 

11 
Assistência 
técnica em 

comercialização 

Número de 
empreendimentos 

assistidos 
108 = 10 pontos 3 30 108 114 105,5% 30 

 

12 

Empreendimento
s e famílias com 

informações 
atualizadas 

Número de 

empreendimentos 
72 = 10 pontos 3 30 72 90 125% 30  

  TOTAL       320 PONTUAÇÃO TOTAL ALCANÇADA (A) 320  

            

      PONTUAÇÃO MÁXIMA (B) 320  

      % ALCANCE DAS METAS (A/B)    100%  
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5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS 
 
 
Foram pactuadas 12 (doze) metas a serem cumpridas ao longo do ano 2014, as quais consistem na 

execução das seguintes ações: 

 

Incremento da Renda Produtiva Familiar 

 

A Organização Social informou na tabela que o incremento de renda foi de 11,07%. 

 

Diagnósticos do Contexto Realizados consiste em elaboração de um relatório, 

contemplando o estudo do contexto social, econômico e produtivo do território, 

identificados, preliminarmente, os empreendimentos associativos, e o planejamento da 

atuação do Cesol, no território. 

 

A atualização do diagnostico e Análise do Contexto Social Produtivo foi realizada através de dados 

coletados em visitas e entrevistas a Instituições nos municípios do território, bem como por meio de 

pesquisas em meio eletrônico. O objetivo dessa atividade foi “identificar o perfil territorial com suas 

diferenças e semelhanças, direcionar a ação de Assistência Técnica com os Empreendimentos de 

Economia Solidária, atores sociais e entidades”, assim como apresentar o balanço das ações e as 

novas perspectivas do CESOL/Sertão do São Francisco. 

 

Realização de quatro oficinas temáticas de sensibilização, observado, para tanto, 

mobilização e priorização dos empreendimentos associativos no território e a avaliação 

do evento.  

 

Durante o ano de 2014 foram realizadas 23 oficinas de sensibilização com os seguintes temas: 

Conceitos e Marco Legal, Serviços e estrutura funcional do Centro Público e metodologia de 

trabalho. Consta do Relatório apresentado que 32 empreendimentos e 257 pessoas participaram das 

oficinas temáticas.  

 

Estudo de viabilidade econômica aplicado a 72 empreendimentos associativos 

priorizados, contemplado agendamento, mobilização e elaboração de plano de ação, a 

partir da identificação de necessidade consideradas. 

 

A Contratada relata que realizou o estudo de viabilidade econômica de 90 empreendimentos, em 

conformidade com a metodologia recomendada. Afirma que, para tanto, procedeu ao agendamento 

junto aos empreendimentos previamente priorizados. E que, do resultado obtido de cada um deles, 
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foram gerados um relatório e um plano de ação. O teor do estudo, bem como dos planos de ação 

integraram o relatório. 

 

A equipe do Cesol atuou nos 10 municípios que compõe o território de identidade Sertão do São 

Francisco, sendo que a maior parte dos empreendimentos está concentrada em Juazeiro (49), em 

seguida vem Curaçá (27) e Casa Nova (20), Sento Sé (12), Campo Alegre de Lurdes (11), 

Sobradinho (9), Canudos (6), Remanso (5), Pilão Arcado e Uauá (4). 

 

Assistência gerencial a 108 empreendimentos associativos, a qual consiste em definir e 

providenciar os instrumentos necessários à formação nas dimensões: gestão (gestão da 

produção, gestão administrativo-financeira, gestão comercial) e jurídica (elementos 

essenciais para constituição, formalização e funcionamento do empreendimento). 

 

A Contratada descreve juntamente com a Meta Assistência gerencial as demais metas, sinalizando 

que ofereceu esse serviço a 114 empreendimentos. Frisa-se que os serviços prestados devem ser 

contabilizados individualmente, visto que as metas são aferidas separadamente. Observa-se uma 

necessidade de melhor descrever a prestação de serviço. 

 

Assistência técnica socioprodutiva a 108 empreendimentos associativos, fundada no 

acompanhamento das rotinas destes e em sugestões com vistas à melhor execução das 

suas atividades produtivas, mediante visitas técnicas. 

 

Conforme relato acima, esta meta está descrita juntamente com a assistência gerencial, onde 114 

empreendimentos associativos tiveram o devido acompanhamento. Frisa-se que os serviços 

prestados devem ser contabilizados individualmente, visto que as metas são aferidas 

separadamente. Observa-se uma necessidade de melhor descrever a prestação de serviço. 

 

Assistência técnica específica que consiste no provimento de capacitação técnica 

especial a 108 empreendimentos associativos, mediante consultoria contratada. 

 

O Quadro Comparativo das metas pactuadas e dos Resultados Alcançados registra o atendimento a 

108 empreendimentos, conforme serviços prestados ao longo dos quatro trimestres.  

 

Orientação para o acesso ao crédito a 72 empreendimentos associativos priorizados, 

mediante promoção e assessoramento, com vistas à escolha da linha de financiamento e 

à aplicação dos recursos aportados.  
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Segundo o relato, 90 empreendimentos participaram das oficinas de orientação de acesso ao 

crédito, sendo apresentadas as modalidades de crédito, bem como o modo de acessá-los. 

 

Encaminhamento, na sua totalidade, de 100% dos empreendimentos recomendados a 

contrair crédito, pelo estudo de viabilidade econômica, às agências de microcrédito.  

   

No relatório referente ao 5º Trimestre, dois empreendimentos mantiveram contatos com agências 

de microcrédito, sendo orientados para tomada de crédito, inclusive, os empreendimentos 

apresentaram documentação. 

 

Empreendimentos que acessaram ao microcrédito. 
 
 
A Liga Uauense das Mulheres em Ações Solidárias contraiu crédito no valor de R$ 7.000,00 ( sete 

mil reais), assim como a Associação Quilombola de Desenvolvimento Comunitário da Fazenda Nova 

Jatobá que contraiu crédito no valor de R$ 2.400,00 ( dois mil, quatrocentos reais). 

 

Assistência técnica em comercialização a 108 empreendimentos associativos 

consubstanciada no fomento, no planejamento e na organização de redes de Economia 

Solidária e de Comércio Justo e Solidário; na promoção de eventos pertinentes ao tema; 

no assessoramento à criação de mecanismos de inserção mercadológica; e na 

disponibilização de espaços físico e virtual destinados à formação em práticas de 

comercialização. 

 

A OS, na tabela 01 – Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados – , 

apresenta que 114 empreendimentos foram assistidos pela assistência em comercialização. Mais 

uma vez surge a necessidade da Contratada informar separadamente a execução das metas, 

detalhando-as. 

 

Atualização cadastral de 72 (setenta e dois) empreendimentos e respectivas famílias.  

 

Consoante o relatório apresentado foram cadastrados 90 empreendimentos no CADcidadão 

(www.sin.ebda.ba.gov.br) no período. Esse cadastro é utilizado pelas organizações sociais para 

procederem ao acompanhamento dos empreendimentos. 

 

As metas de encaminhamento às agências de microcrédito e de acesso ao crédito, como já 

mencionado, são metas condicionadas, haja vista que conforme consta no Edital, o percentual de 

empreendimentos encaminhados seria calculado “em relação aos que necessitam, de acordo 

com o EVE”. Cumpre-nos salientar, ainda, outro aspecto importante: a inclusão destas duas metas 



    Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão nº 161/2012 – ANO 2014. 
 

Página 9 de 15 
 

foi motivada pela necessidade de acompanhamento indireto de outras ações desenvolvidas pela 

Superintendência de Economia Solidária, ao tempo, relacionadas ao fomento ao crédito via 

Programa Credibahia e finanças solidárias.  

 

Assim, tais metas não objetivam diretamente a mensuração da responsabilidade dos Centros 

Públicos; antes, pretendem oferecer-nos um panorama geral do desempenho do programa de 

microcrédito e dos fundos rotativos solidários, bancos comunitários e cooperativas de crédito, a 

partir de outra perspectiva. A finalidade precípua, portanto, é estimular a integração das políticas de 

assistência técnica e crédito.   

 

6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

6.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO 

  

TOTAL

(S) Saldo do período anterior 439.544,18

(S.1) Repasse do Contrato de Gestão 1.593.194,24

(S.2) Rendimento Líquido sobre Aplicação Financeira 248,39

(A) Total de Entradas do Periodo 1.593.442,63

(B) Total de Saídas do Período 1.451.692,44

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) 141.750,19

(D) Saldo Acumulado (S+C) 581.294,37

Composição Financeira do Saldo Acumulado

(D.1) Saldo Extrato C/C  (por conta bancária) 1,00

(D.2) Saldo Extrato CI  (por conta bancária) 182.994,81

(D.2.1)   Saldo Extrato CI -  reserva de contingência 0,00

Saldo Ajustado 182.995,81

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados 64.388,54

(F) Recursos Comprometidos 118.607,27

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F) 182.995,81

Subvenção SESAB

Repasse do Contrato de Gestão do periodo 0,00

(-)Total Faturado SUS no periodo 0,00

Total Subvenção SESAB 0,00

(Uso exclusivo para área de saúde)

Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão nº 161/2012  - ANO 2014

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período
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6.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

 

1. Entrada de Recursos 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre TOTAL

1.1 Receitas

1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão 0,00 796.597,12 398.298,56 398.298,56 1.593.194,24

1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 12,71 15,24 15,60 204,84 248,39

1.1.3 Saldo Anterior 439.544,18 0,00 0,00 0,00 439.544,18

1.2 Devoluções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(A)Total de Entradas 439.556,89 796.612,36 398.314,16 398.503,40 2.032.986,81

2. Saída de Recursos 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre TOTAL

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Remunerações (CLT) 94.558,43 71.582,91 145.071,71 136.751,09 447.964,14

2.1.2 Encargos 35.844,82 29.269,97 78.278,30 86.979,42 230.372,51

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 5.640,70 6.888,90 12.612,57 7.380,20 32.522,37

2.1.4 Outros 14.550,00 18.200,00 41.125,00 53.001,40 126.876,40

Subtotal (Pessoal) 150.593,95 125.941,78 277.087,58 284.112,11 837.735,42

2.2 Serviços de Terceiros 40.455,03 120.274,18 162.641,08 169.983,61 493.353,90

2.3 Despesas Gerais 27.496,78 25.679,37 30.538,10 34.993,87 118.708,12

2.4 Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Aquisição de Bens Permanentes 0,00 0,00 0,00 1.895,00 1.895,00

(B)Total de Saídas 218.545,76 271.895,33 470.266,76 490.984,59 1.451.692,44

Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão n° 161/2012   - ANO 2014

Tabela 03.a - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período
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Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão nº 161/2012  - ANO 2014

Tabela 03.b - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

Entrada de Recursos Realizado Previsto Variação Percentual

Receitas

Repasse do Contrato de Gestão 1.593.194,24 1.593.194,24 0,00

Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 248,39 0,00 #DIV/0!

Outras Receitas (especificar) 439.544,18 0,00 #DIV/0!

Devoluções 0,00 0,00 #DIV/0!

(A)Total de Entradas 2.032.986,81 1.593.194,24 0,28

Saída de Recursos

Despesas de Pessoal

Remunerações (CLT) 447.964,14 551.736,00 -0,19

Encargos 230.372,51 293.493,48 -0,22

Benefícios e Insumos de Pessoal 32.522,37 25.344,00 0,28

Outros 126.876,40 76.000,00 0,67

Subtotal (Pessoal) 837.735,42 946.573,48 -0,11

Serviços de Terceiros 493.353,90 531.560,00 -0,07

Despesas Gerais 118.708,12 115.060,76 0,03

Tributos 0,00 0,00 #DIV/0!

Aquisição de Bens Permanentes 1.895,00 0,00 #DIV/0!

(B)Total de Saídas 1.451.692,44 1.593.194,24 -0,09

 

6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

 

Das Receitas 

 

Segundo relato da Contratada o repasse referente à 5ª parcela foi creditado com atraso em 

07/04/2014 na execução do 6º trimestre, para este trimestre a 6ª parcela somente foi liberada em 

06/05/2014 apontando num mesmo trimestre o montante de R$ 796.597,12 (Setecentos e noventa 

e seis mil e quinhentos e noventa e sete reais e doze centavos); a 7ª parcela foi transferida em 

21/07/2014 no valor de R$ 398.298,56 (Trezentos e noventa e oito mil e duzentos e noventa e oito 

reais e cinqüenta e seis centavos) e a 8ª parcela foi realizada em 18/12/2014 na mesma quantia. 

Conforme o demonstrativo de receitas e despesas apresentado a OS aplicou os saldos 

remanescentes. 
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A Contratada declara que no 5º trimestre necessitou reduzir o quadro de colaboradores em 70% do 

previsto no edital, devido ao atraso no repasse do recurso. A transferência da parcela pertinente ao 

6º trimestre ocorreu em duplicidade e o motivo de tal incidente foi à realização do crédito referente 

ao Contrato de Gestão nº 162/2012 também gerido pela Associação Beneficente Josué de Castro. 

Quanto ao 7º e 8º trimestre foram executados conforme programação prevista. 

 

 

Das Despesas 

 

Segundo apresentado, a despesa incorrida com pessoal, no período anual foi no valor total de R$ 

837.735,42 (Oitocentos e trinta e sete mil e setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois 

centavos) que é 89% do gasto previsto que foi de R$ 946.573,48 (Novecentos e quarenta e seis mil 

e quinhentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos), e a 57% da receita auferida que foi 

repassada num total de R$ 1.593.194,24 (Hum milhão e quinhentos e noventa e três mil e cento e 

noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos) comportando-se dentro dos 65% estabelecido 

para a rubrica. Em virtude, das rescisões trabalhistas ocorridas no ano de 2014 o numerário não 

sofreu impacto. 

 

A despesa incorrida com Serviços de terceiros, apresentada, verificou-se dentro do limite da rubrica. 

Ainda assim, no 7º trimestre percebeu-se um elevado gasto com diárias para a equipe técnica do 

Cesol e no 8º trimestre a realização imprevisível de Oficinas Temáticas. Com relação à conta 

Despesas Gerais, excedeu o previsto no 7º e 8º trimestre. 

 

Em análise, o total de gasto apresentado no período foi de R$ 1.451.692,44 (Hum milhão e 

quatrocentos e cinqüenta e um mil e seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro 

centavos), salientando que no 8º trimestre a OS realizou aquisição de Bens Permanentes sem estar 

previsto. 

 

 

7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

A Contratada relata ter procedido com a pesquisa de satisfação do usuário dos serviços do Cesol, 

durante o ano em curso, onde predominou o conceito “Ótimo”.  
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8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

 

Não há constatado, até então, registro de manifestações na Ouvidoria Geral do Estado referente ao 

contrato, em acompanhamento. 

 

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

Não se tem conhecimento de manifestações de órgãos de controle sobre o Contrato de Gestão em 

pauta. 

 

10. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

 

Verificou-se ao longo do ano atraso referente ao repasse das parcelas do recurso financeiro à 

Contratada, em desacordo à Cláusula Oitava do Contrato.   

 

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS 

 

Não houve aplicação de desconto no referente período. 

 

12. RECOMENDAÇÕES 

 

Observa-se que os dados da pesquisa de satisfação indicam necessidade de melhoria quanto à 

metodologia e o rigor técnico, porquanto ficaram à margem do procedimento adotado as técnicas 

básicas de Estatística. 

 

Faz-se necessário por parte da Contratada, apresentar o real quadro de funcionários em atividade, 

para tal é necessário encaminhar os Relatórios de empregados mensalmente disponibilizados pela 

Caixa Econômica Federal. 

 

Recomenda-se que para gerenciamento e controle, a Contratada deve realizar e manter atualizado o 

cálculo de depreciação dos bens adquiridos durante a execução do contrato. 

 

Em relação aos desembolsos efetivamente realizados, a construção da conciliação bancária é de 

grande importância, pois proporciona a transparência no acompanhamento da composição do saldo 

da conta corrente, analisando os lançamentos não realizados, divergentes e cheques não 

compensados.    
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Com respeito à Contratante (Setre), alerta-se para observância da eficiência no repasse dos 

recursos financeiros à conta da Contratada, de modo a que estes lhes cheguem a tempo hábil.   

 

Faz-se necessário constar a assinatura dos dirigentes e conselheiros nos relatórios de prestação de 

contas. 

  

13. PARECER CONCLUSIVO 

 

Centrado nos registros pertinentes à execução das metas pactuadas, nos demonstrativos de 

aplicação dos recursos repassados pelo Estado, e no que impõe as cláusulas contratuais, examinou-

se o Relatório apresentado pela Contratada, com a incumbência de expressar opinião sobre o 

cumprimento do contrato em tela. 

 

O exame foi conduzido com foco na veracidade das informações prestadas, na obediência ao 

Instrumento Convocatório 09/2012 e no Contrato de Gestão assinado. 

 

É opinião desta Comissão que as não conformidades, até onde se observou, foram entendidas como 

erros e omissões passíveis de saneamento.  

 

Salvador, 21 de outubro de 2015. 

 

Albene Diciula Piau Vasconcelos 
Coordenadora da Comissão 

 

 

Ana Paula Santos Ferreira 
Membro da Comissão 

 

Edjane Santana de Oliveira 
Membro da Comissão 

 

 

Efson Batista Lima 
Membro da Comissão 

 

Eva Patrícia Bandeira de Melo 
Membro da Comissão 

 

 

Juliana Lins Schiesser 
Membro da Comissão 

 

 

                 Lara Sousa Matos Andrade  
Membro da Comissão 

 Jenny Tillmann Pompe 
Membro da Comissão 

 

 

Karine Conceição de Oliveira 
Membro da Comissão 
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Estando de acordo com os achados, recomendações e conclusões da Comissão de Monitoramento e 

Avaliação do Contrato de Gestão, subscrevo o presente Relatório Anual, indicando o seu 

encaminhamento ao Secretário José Álvaro Fonseca Gomes, ao Conselho Deliberativo da Associação 

Beneficente Josué de Castro e, especialmente, ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 

 

 

Salvador,           de               de 2015. 

 

 

 
 

Milton Barbosa de Almeida Filho 
Superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo 

 


